
 Hur väljer man ett laptop batteri? 

Det finns ingen laptop utan batteri. Vad som gör en laptop till en helt mobil enhet är 
inte dess storlek eller vikt, utan batteriet. Alla batterier har en begränsad livslängd. 
Batterier oftast använda i bärbara datorer är baserade på Li-ion teknologi och 
hållbarheten är ca 500 cyklar (2-3 år). Cellerna har en naturlig åldringsprocess, vilket 
betyder att dess effektivitet och kapacitet sänks med tiden. Allt eftersom livslängden av 
batteriet minskas, kommer det till slut vara omöjligt att använda det utan att ansluta det 
till strömkällan. På så sätt kommer din laptop inte längre vara lika fri och bärbar som 
tidigare. 

Det första och viktigaste steget för att återfå dess funktionalitet är att välja rätt batteri. 
Vad ska man leta efter när man väljer ett batteri till laptop? Trots att de flesta tror att det 
är viktigast att välja ett lämpligt batteri baserat på modellen av din laptop, så är de 
viktigaste parametrarna dess ursprungliga beteckning, spänning och kapacitet. 
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Var hittar man batterimodeller och 
hur ser de ut? 

  

1.Batteriets nummer och beteckning 
 

 

 

Batteribeteckningen är alltid placerad på själva batteriet. För att hitta det, tar du bort 
batteriet från datorn och kolla på etiketten. Förutom informationen som produktionsland 
och varningar, finns unik batterikod. Beroende på tillverkaren och datorn, består 
batterikoden av olika bokstäver och nummer. Följande är de mest populära mönstren: 
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    LAPTOP 
MÄRKE 

                        BATTERIBETECKNING               EXEMPEL 

 Apple   AXXXX  A1185 

 Acer  ASXXXXX  AS07A31 

 Asus  AXX  A32-M50 

 Dell  depending on the computer generation  GW240 

 Fujitsu-Siemens  Battery Pack code  3S4400-S1S3 

 HP/Compaq  HSTNN-XXXX  HSTNN-UB72 

 HP/Compaq  9 numbers, the last three are preceded by a 
hyphen 

 485041-001 

 Lenovo/IBM  FRU and ATM numbers  42T4504 

 MSI  BTY-XXX  BTY-L74 

 Samsung  AA-XXXXXX  AA-PB9NC6B 

 Sony  VGP-BPSXX  VGP-BPS13 

 Toshiba  PAXXXX  PA3534-1BRS 

  
 

2. Batterispänning 
Att hitta batterikoden är ändå inte tillräckligt för att välja rätt batteri. Den andra 
parametern som vi bör kolla upp är spänningen. Beroende på energikraven, är 
batterispänningen 10.8V (eller 11.1V – också kompatibel) och 14.4V (eller 14.8V – 
kompatibel). Spänningen är nära besläktad med cellerna i batteriet – ofta har ett 
batteri med spänning 10.8V, 6 celler och ett batteri med 14.4V har 8 celler. Att kolla upp 
spänning-parametrar är en av de viktigaste sakerna du kan göra. Fastän de flesta 
laptop-batterier ligger på 10.8V, har vissa modeller högre spänning. 

Dessutom är det mer komplicerat eftersom varje batterimodell (till exempel ett populärt 
batteri AS07B31) kan finnas i två olika spänningsversioner. Batterierna kan inte bytas 
hur som helst – ett batteri med lägre spänning kommer inte fungera med en dator 
som kräver ett högre värde. Spänningen kan enkelt kollas upp genom beteckningen – 
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det syns på etiketten, oftast nära batterimodellen och internationella beteckningen är V 
(voltage). 

 

3.Batterikapacitet 
Den tredje viktigaste parametern är kapaciteten som oftast är bemärkt med mAh 
eller Wh (milliampere-hours eller watt-hours). mAh är alltså den korrekta mätningen 
av cellernas kapacitet. Dessutom, betyder 1Ah att enheten kontinuerligt kan ge en 
spänning av 1A i en timme. Wh är istället värdet som specificerar hur länge batteriet kan 
fungera under en användning (om vi vet att energikraven i watt, till exempel kräver 20 
watt när batteriparametrern är 48 Wh betyder det att det ger effekt till datorn i ca 2.5 
timmar). Regeln är enkel - desto högre mAh/Wh, desto längre funktionstid.  
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Batterier med högre kapacitet 
Den vanligaste batterikapaciteten är 4400 mAh (48 Wh), vilket är baserat på 6 celler 
(vid 10.8V). Den kapaciteten är inte alltid ultimat för arbetstiden önskad. Batterier med 
Ökad kapacitet är designade för mer krävande användare. Ökning av kapaciteten 
involverar ett extra set av celler till de redan existerande och en proportionell ökning av 
kapaciteten – för 9 celler kommer kapaciteten vara 6600 mAh (vid 10.8V), för 12 celler 
ökar kapaciteten till 8800 mAh (vid 10.8V). Användning av batterier med en högre 
kapacitet betyder 2 gånger längre fungerande tid (för 8800 mAh batteri). 

Det bör kommas ihåg att de ökade antalet celler i ett batteri ofta involverar en större 
storlek av batteriet. Sådana batterier har också en förlängning åt två håll: ner (batteriet 
har en “fot”) eller bakåt (batteriet sträcks utanför datorns ram). Den första har många 
stöttare bland laptop-användare, genom att lyfta datorn ca 2 cm uppåt får vi bättre 
luftcirkulation och därför längre temperatur under drift. 
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